
 



І. Загальні положення 

1.1 Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» здійснює підготовку аспірантів відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII та Положення про 

підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309 (зі змінами та 

доповненнями). 

1.2. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» (далі – ПУЕТ) оголошує прийом на навчання для здобуття  

ступеня доктора філософії в аспірантурі ПУЕТ відповідно до Переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 266 за наступними спеціальностями: 051 Економіка (08.00.01 – 

Економічна теорія та історія економічної думки, 08.00.03 – Економіка та 

управління національним господарством, 08.00.04 – Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 27.02.07 р. № 157)); 113 Прикладна математика (01.05.01 – 

Теоретичні основи інформатики та кібернетики), 051 Економіка (08.00.07 – 

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 08.00.11 – 

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці) (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.02.12 р. № 186); 

011 Науки про освіту (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (13.00.04 – 

Теорія та методика професійної освіти) (наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 30.11.12 р. № 1349). 

 

ІІ. Організація прийому до ПУЕТ 

2.1. Організацію прийому вступників до ПУЕТ здійснює приймальна 

комісія ПУЕТ (далі - приймальна комісія), склад якої затверджується наказом 

ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про 

приймальну комісію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», затвердженим Вченою радою ПУЕТ у 

відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 та 

Положенням про аспірантуру ПУЕТ. Питання організації прийому до 

аспірантури покладено на заступника відповідального секретаря приймальної 

комісії з питань аспірантури (завідувач відділу аспірантури та докторантури). 

2.2. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури ПУЕТ, 

вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної 

комісії оприлюднюються на веб-сайті ПУЕТ, як правило, в день прийняття, але 

не пізніше дня, наступного після прийняття. 

2.3. Прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії до 

ПУЕТ громадян України здійснюється за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб. 

2.4. Іноземці та особи без громадянства можуть вступати на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії на підставі договорів, укладених 
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університетом з фізичними та юридичними особами або за угодами між 

вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. 

Іноземці, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії, зараховуються до аспірантури ПУЕТ не пізніше 15 листопада 2016 

року на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі. 

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

3.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються 

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста). 

 

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання 

4.1. Порядок роботи приймальної комісії з набору до аспірантури (відділ 

аспірантури та докторантури): 

 

Період Графік роботи Перерва 

Постійно  
пн.-пт.: 08.00-17.00 

сб.-нд.: вихідні 
13.00-14.00 

 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії 

проводиться в такі строки: 

 

Початок прийому заяв та 

документів 
19 вересня 2016 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів  
17 жовтня 2016 року 

Строки проведення вступних 

випробувань 
18-30 жовтня 2016 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

31 жовтня 2016 року 

Термін зарахування вступників 1 листопада 2016 року 

 

V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному 

відборі до аспірантури ПУЕТ 

5.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до аспірантури ПУЕТ, 

у якій вказують шифр та назву спеціальності, форму навчання (денна або 

заочна) і ПІБ, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: 

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 

Закону України «Про громадянство України»);  



військовий квиток або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних (денна форма навчання);  

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього. 

5.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього; 

копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

копію ідентифікаційного коду; 

особовий листок з обліку кадрів; 

список опублікованих наукових праць. Вступники, які не мають 

опублікованих праць, подають наукові реферати з обраної ними наукової 

спеціальності; 

виписку з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу 

про рекомендацію до аспірантури для осіб, безпосередньо після закінчення 

вищого навчального закладу; 

автобіографію; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см. 

5.3. Термін навчання в аспірантурі за денною та заочною формами 

навчання складає 4 роки, крім випадків, передбачених у пунктах 19 і 20 

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. 

5.4. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 

за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і 

встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до 

Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів 

вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 

травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою 

продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку 

другого семестру першого року навчання його власника. 

 

VI. Організація і проведення конкурсу 

6.1. Для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії вступні випробування складаються з: 

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності), ваговий коефіцієнт якого складає 0,5; 

вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або 

французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти), ваговий коефіцієнт якого складає 0,3; 

вступного іспиту з філософії, ваговий коефіцієнт якого складає 0,1. 

6.2. Ваговий коефіцієнт документа про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень складає 0,1. 



6.3. Конкурсний бал обчислюється як сума результатів вступного іспиту 

зі спеціальності, вступного іспиту з іноземної мови, вступного іспиту з 

філософії та документа про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.  

6.4. Ваговий коефіцієнт конкурсного балу дорівнює одиниці. 

6.5. Оцінювання вступних екзаменів зі спеціальності, іноземної мови і 

філософії здійснюється за 100-бальною шкалою, що відповідає національній 

шкалі («відмінно» - 90-100 балів; «добре» - 75-89; «задовільно» - 60-74; 

«незадовільно» - 1-59). 

6.6. Наявність міжнародного сертифікату з підтвердженням рівня 

володіння іноземною мовою В2 та вище прирівнюється до 100 балів і 

зараховується при складанні вступного іспиту з іноземної мови. 

6.7. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), 

призначаються додаткові вступні випробування з відповідної базової 

підготовки. 

6.8. Відомості щодо результатів вступних іспитів формуються в Єдиній 

базі. 

6.9. У разі однакового конкурсного балу переважне право при 

зарахуванні до аспірантури мають вступники: 

- які рекомендовані до вступу до аспірантури Вченою радою ПУЕТ або 

іншого вищого навчального закладу; 

- які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з 

відзнакою; 

- мають наукові статті, брали участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях; 

- мають міжнародний сертифікат з підтвердженням рівня володіння 

іноземною мовою В2 та вище. 

6.10. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними 

комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються наказом ректора 

ПУЕТ, і до складу яких включаються кандидати наук, доктори філософії та 

доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною 

спеціальністюі та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової 

програми. До предметних комісій можуть також бути призначені потенційні 

наукові керівники вступників. 

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також 

викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але за рішенням 

приймальної комісії можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної 

мови вступником. 

6.11. Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури 

затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до 

початку прийому документів. 

Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на 

інформаційних стендах та веб-сайті ПУЕТ. 

 



 


